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ANSÖKAN OM GLESARE TÖMNING
Sophämtning var fjärde vecka
Fyra gånger per år (När tömning önskas kontakta
kundcenter KomIn, telefonnummer 0302- 52 10 00)
Miljö- och byggnadsnämnden

Grundkraven för att få glesare tömning är att du tar hand om ditt matavfall, antingen genom separat
insamling i brunt kärl (abonnemanget ”Matavfall till biogas”) eller med godkänd skadedjurssäker
varmkompost. För att kompostera organiskt matavfall hemma måste du skicka in en skriftlig anmälan
till Miljöenheten, se lerum.se/kompostering. Har du inte insamling av matavfall sedan tidigare beställer
du ett brunt matavfallskärl genom att kontakta kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer: 0302
- 52 10 00 alternativt genom e-postadressen kommun@lerum.se.
Vid beviljad ansökan underrättar Lerums kommun avfallsentreprenören Renova om beslutet.
Sophämtningen enligt beslutet träder i kraft en månad efter att Renova underrättats.
Om förutsättningarna för hämtning var fjärde vecka ändras, ska det anmälas till Miljöenheten.
Beslutet kan återkallas om hanteringen medför olägenhet.
Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Fastighetsadress om annan än ovan

Ange hur du tar hand om avfall som inte lämnas i kärlet för brännbart avfall

Varmkompost eller matavfallsinsamling
Skadedjurssäker varmkompost, ange även fabrikat/märke eller bifoga beskrivning om den är egentillverkad.

Ja, fabrikat eller märke:

Matavfallsinsamling*

Ja

* Om du kryssat för ”matavfallsinsamling” skickas beslutet till avfallsantreprenören Renova först efter det att du fått ditt matavfallskärl och insamlingen i ditt område har startat.
Tömning sker varannan vecka.

Farligt avfall och grovavfall
Beskriv hur du tar hand om farligt avfall och grovavfall

Övrigt

Underskrift
LERUM5071, v 2.0, 2012-03-05

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten sänds till
Lerums kommun
Miljöenheten
443 80 LERUM

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon
0302-52 10 00

Webb/ e-post
www.lerum.se
samhallsbyggnad@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Hur vi hanterar dina personuppgifter
Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna tjänst, läs mer på:
http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning1/Avgifter-och-regler/hantering-avpersonuppgifter/
Delegationsbeslut
Beslut enligt delegation från miljö- och byggnadsnämnden
M-del §
Datum

Underskrift

Namnförtydligande/Lerums medborgarkontor

Avfallsföreskrifter för Lerums kommun
För att fyraveckorshämtning ska beviljas måste följande avfallsföreskrifter uppfyllas:
Kompostering utan olägenhet för omgivningen

32 §
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker* behållare och på ett sådant sätt att
olägenhet** för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Behållaren ska vara av sådan volym och vara
konstruerad så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas. Slutprodukten ska tas om
hand av den som komposterar.
*Hål och springor får inte vara större än 6-7 mm

36 §
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på
den egna fastigheten enligt 31 § i dessa föreskrifter, kan efter anmälan medges utsträckt hämtning under
förutsättning att olägenhet** för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som får sitt matavfall hämtat av renhållningsorganisationen, kan medges utsträckt
hämtning under förutsättning att olägenhet** för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Verksamheter och flerfamiljshus kan efter ansökan beviljas hämtning varannan vecka utan krav på
kompostering. Efter anmälan om kompostering kan utsträckt hämtning beviljas.
**Fungera utan olägenhet

Kompostbehållare måste ha en viss isolering för att inte sluta fungera helt under vintern. Skulle olägenhet uppstå kan beslutet om
sophämtning var 4:e vecka upphävas.

